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ESTADO DE SAO PAULO

MENSAGEM N° 001/2.021
Cajamar/SP, 12 de Janeiro de 2.021.
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PROTOCOLO
69/2021Senhor Presidente,

Tern a presente por finalidade encaminhar a Vossa 
Excelencia, para a apreciagao dessa Egregia Camara, o incluso Projeto de Lei, 
cujo teor versa sobre. DISPOE SOBRE A DENOMINAQAO DO PARQUE 
“ANTONIO LUIZ RIBAS GOMEZ ALVAREZ 
LOCALIZADO NO BAIRRO IPES, DISTRITO DO POLVILHO, E DA OUTRAS 
PRO VIDENCIAS.

TONINHO ESPANHOL”,

A propositura que ora e submetida a essa Casa de Leis, tem 
por objetivo denominar o Parque (que faz parte do Programa Parque Cajamar 
Feliz) edificado em area publica, objeto das matriculas n° 100.094, 100.096 e 
100.097, localizada na Avenida Tenente Marques, s/n, Bairro Ipes, Distrito do 
Polvilho, Cajamar/SP como “PARQUE ANTONIO LUIZ RIBAS GOMEZ 
ALVAREZ- TONINHO ESPANHOL,,.

Referido equipamento publico, como e do conhecimento 
dessa Casa de Leis, faz parte do Programa Parque Cajamar Feliz, que apos 
concluldo proporcionara o bem-estar e qualidade de vida das familias 
Cajamarenses, principalmente aquelas situadas no Distrito do Polvilho (Portal dos 
Ipes). Referido local possui uma ampla area de lazer incluindo playground, 
quadra poliesportiva, pista de skate, pista de caminhada, area de eventos, 
academia de saude, quadra de bocha, espago pet e banheiros.

Dessa forma, pela propositura, buscamos denominar o 
equipamento publico, homenageando o senhor “ANTONIO LUIZ RIBAS GOMEZ 
ALVAREZ’, conhecido como “TONINHO ESPANHOL” cuja biografia anexa ao 
projeto de lei em apreciagao, justifica a homenagem por sua preciosa e 
inestimavel colaboragao para com a historia do Municlpio de Cajamar, o qual em 
decorrencia de sindrome respiratoria aguda (Novo Coronavirus - COVID19) veio a 
falecer no dia 09 de abril de 2020, deixando a ligao de forga, determinagao e 
otimismo.

Outrossim, conforms se pode verificar, nao se trata de 
duplicidade de denominagao, estando de acordo com as disposigdes de que trata 
a Lei Municipal n° 1.360/09, que dispde sobre os criterios para denominagoes de 
Vias, proprios e Logradouros Publicos, seguindo anexo “Certidao de obito”, 
“Autorizagao de familiar”, “Biografia do homenageado” e “Croqui de localizagao”.
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Diante do exposto, face a importancia da materia, 
solicitamos a Vossa Excelencia e aos Nobres Vereadores que deliberem, sobre o 
projeto em tela, em regime de urgencia, nos termos do art. 66 da Lei Organica do 
Municipio de Cajamar.

Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideragao.

Atenciosamente.

DANILO BARBOSAMAG 
Prefeito Municipal

HADO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.

■I
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“DISPOE SOBRE A DENOMINAQAO DO PARQUE 
‘ANTONIO LUIZ RIBAS GOMEZ ALVAREZ - 
TONINHO ESPANHOU, LOCALIZADO NO BAIRRO 
IPES, DISTRITO DO POLVILHO, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS.”

. »

Fica denominado PARQUE “ANTONIO LUIZ RIBAS GOMEZ 
ALVAREZ - TONINHO ESPANHOL” o parque edificado em area publica, objeto 
das matriculas n° 100.094, 100.096 e 100.097, localizada na Avenida Tenente 
Marques, s/n, Bairro Ipes, Distrito do Polvilho, Cajamar/SP..

Art. 1°

A biografia do homenageado fica fazendo parteParagrafo unico:
integrante desta Lei.

Art. 2°
piaca nominativa.

O Poder Executivo providenciara a execugao e instalagao da

As despesas decorrentes com a execugao da presente Lei, 
correrao por conta de dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se 
necessario.

Art. 3°

Art. 4° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Revogam-se as disposigoes em contrario. 7 '

\{A2 deJanei

Art. 5°

,bile 2.021.Prefeitura do Munidpio de Cajam
\

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
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ANEXO

BIOGRAFIA

Antonio Luiz Ribas Gomez Alvarez, o marcante Toninho Espanhol, nasceu no dia 

29/08/1959 na capital do estado de Sao Paulo e, quando crianga, fixou moradia na 

Serra dos Cristais, proximo a Fazendo do Governo, em Franco da Rocha. Em 1967, 

com 8 anos, seus pais Antonio Gomez Alvarez, o Sr. Espanhol e Maria Ribas Gomez 

Alvarez, a Dona Lala, vieram para Jordanesia, iniciando atividades profissionais em 

urn armazem onde hoje funciona a portaria da Metalgrafica Rojek no km 39 da 

Rodovia Anhanguera. Nesta fase, o jovem menino ajudava os pais nas tarefas do 

armazem e estudava na Escola Suzana Dias em Cajamar centra.

Desde sempre, Toninho Espanhol se destacava entre seus amigos e familiares, pela 

caracteristica que mais o marcava e o acompanhou por toda a vida: a alegria!

Em 1988, apos 5 anos de namoro, casou-se com Meire Regina, namorada que 

conheceu na cidade de Jundiai e que fora companheira para todos os momentos da 

sua vida.

Com urn dom nato de comunicagao, seguiu os passos dos pais e abriu sua primeira 

empresa, chamada Cajagaz, na companhia de seu amigo Cezar, o tambem popular 

Cezinha. Apos urn periodo de sociedade, resolveu seguir ‘carreira solo’ e em 1992, 

nasce a Polgas - Distribuidora de Gas localizada no Polvilho, empresa esta, que ele 

fazia questao de repetir que era a da “chama que satisfaz”.

Durante os anos seguintes, seguiu a trajetoria de morar em Jordanesia e manter a 

empresa no Polvilho, inaugurando sede propria da Polgas em 2010. Em 2012, 

resolveu se mudar pro Polvilho, local que ele fazia questao de falar que “amava de 

paixao”. No ano de 2014, conquistava mais urn grande sonho de vida, que foi sua 

casa no Forest Ville, local de muita alegria e hospitalidade. Em 2015, a casa 

ganhava urn novo integrante, seu filho Gabriel, que ate os dias de hoje e o grande 

companheira que a Meire ganhou.

Poderiamos aqui, falar mais de mil historias do Toninho Espanhol, mas seria 

impossivel reunir as melhores, pois cada um que teve a oportunidade de conhecer e

\
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conviver com ele, certamente tera uma historia marcante que viveu na sua 

companhia.

Urn homem que sempre foi autentico, nunca passou despercebido em qualquer lugar 

que chegasse e olha que chegou em muitos cantos do mundo, pois viajar era, sem 

duvida nenhuma, urn dos maiores prazeres da sua vida.

Dono de urn coragao gigante, os maiores legados que ele deixou pra todos, foi que a 

vida foi feita pra ser vivida, que cada ocasiao e um momento certo pra ser feliz e que 

todos os momentos da nossa existencia devem ser vividos como ele sempre viveu e 

falava: Loucamente!
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CROQUI DE LOCALIZACAO

PARQUE “ANTONIO LUIS RIBAS GOMEZ ALVAREZ - TONINHO ESPANHOL”
BAIRRO: IP£S 

DISTRITO POLVILHO 

MUNIClPIO DE CAJAMAR 

ESTADO DE SAO PAULO
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CROQUI DE LOCALIZACAO

PARQUE “ANTONIO LUIS RIBAS GOMEZ ALVAREZ - TONINHO ESPANHOL”
BAIRRO: IP£S 

DISTRITO DO POLVILHO 

MUNIClPIO DE CAJAMAR 

ESTADO DE SAO PAULO
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AUTORI2ACAO

Eu, Melre Regina Sdmblnl Ribas Gomez Alvarez portador da c6dula de 
fdentidade - RG n* 13.605.534-5 e do cadastre de pessoa Hsica - CPF n* 
774.490.708-63, em nome de mlnha famdla, para fins de homenagem, em 
conformidade ao disposto na Lei n* 1.360, de 23 de novembro de 2009, 
artlgo 6*, Indso vi, autorlzo a utilizacSo do nome de meu esposo 
-ANTONIO lUlZ'R/BAS GOMEZ ALVAREZ - TONINHO ESPANHOL", para 

denominapSo de equipamento publico municipal - Prapa Cajamar Feliz, 
localizada £ Avenida Tenente Marques, s/n* - Loteamento Portal dos Ip&s 
/, Bairro lp@s, Cajamar, SP, CEP 07791-600.

\

Nada mats.

Cajamar, 02 de julho de 2020.

%

5\
a'Sombini Ribas Gomez Alvarez
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7)BIOGRAFIA

Antonio Luiz Ribas Gomez Alvarez, o marcante Toninho Espanhol, 
nasceu no dia 29/08/1959 na capital do estado de Sao Paulo e, quando 

crianfa, fixou moradia na Serra dos Cristais, proximo a Fazendo do 

Governo, em Franco da Rocha. Em 1967, com 8 anos, seus pais Antonio 

Gomez Alvarez, o Sr. Espanhol e Maria Ribas Gomez Alvarez, a Dona 

Lala, vieram para Jordanesia, iniciando atividades profissionais em um 

armazem onde hoje funciona a portaria da Metalgrafica Rojek no km 

39 da Rodovia Anhanguera. Nesta fase, o jovem menino ajudava os pais 

nas tarefas do armazem e estudava na Escola Suzana Dias em Cajamar 

centre.

Desde sempre, Toninho Espanhol se destacava entre seus amigos e 

familiares, pela caracterfstica que mais o marcava e o acompanhqu por 

toda a vida: a alegria!

Em 1988, apos 5 anos de namoro, casou-se com Meire Regina, 
namorada que conheceu na cidade de Jundial e que fora companheira 

para todos os momentos da sua vida.

Com um dom nato de comunica^ao, seguiu os passes dos pais e abriu 

sua primeira empresa, chamada Cajagaz, na companhia de seu amigo 

Cezar, o tambem popular Cezinha. Apos um periodo de sociedade, 
resolveu seguir carreira sold e em 1992, nasce a Polgas - Distribuidora 

de Gas localizada no Polvilho, empresa esta, que ele fazia questao de 

repetir que era a da "chama que satisfaz".

Durante os anos seguintes, seguiu a trajetoria de morar em Jordanesia 

e manter a empresa no Polvilho, inaugurando sede propria da Polgas 

em 2010. Em 2012, resolveu se mudar pro Polvilho, local que ele fazia 

questao de falar que "amava de paixao". No ano de 2014, conquistava 

mais um grande sonho de vida, que foi sua casa no Forest Ville, local de 

muita alegria e hospitalidade. Em 2015, a casa ganhava um novo 

integrante, seu filho Gabriel, que ate os dias de hoje e o grande 

companheiro que a Meire ganhou.
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Poderiamos aqui, falar mais de mil historias do Toninho Espanhol, mas 

seria impossfvel reunir as melhores, pois cada um que teve a 

oportunidade de conhecer e conviver com ele, certamente tera uma 

historia marcante que viveu na sua companhia.

Um homem que sempre foi autentico, nunca passou despercebido em 

qualquer lugar que chegasse e olha que chegou em muitos cantos do 

mundo, pois viajar era, sem duvida nenhuma, um dos maiores prazeres 

da sua vida.

Dono de um corafao gigante, os maiores legados que ele deixou pra 

todos, foi que a vida foi feita pra ser vivida, que cada ocasiao e um 

momento certo pra ser feliz e que todos os momentos da nossa 

existencia devem ser vividos como ele sempre viveu e falava: 
Loucamente!
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